
Aktivity CSS Slniečko
August 2017



Letná zábava pri bazéne

Kúpanie v bazéne, slnenie, relax a zmrzlina sú

neodmysliteľne späté s letným počasím. Preto

aj obyvatelia Slniečka využili príjemné teplé

počasie a naplno si užívali letné dni so všetkými

radovánkami. Popri osviežovaní v bazéne a

slnení si zacvičili vo Fit parku, opiekli špekáčiky

v Šťastnom lete, pomaškrtili na ovocí a

zelenine z vlastnej záhrady alebo sa prešli len

tak po lese.



Návšteva mini ZOO 

15. augusta navštívila naša turistická skupinka

mini-zoo v neďalekej obci Oškerda. Spoločne si

popozerali všetky zvieratká, odfotografovali sa s

nimi a napokon sa v miestnej reštaurácii osviežili

pri výbornom zmrzlinovom pohári.



Guľášovka

Aj tento rok sme pripravili v spolupráci s Občianskym

združením DSS Slniečko obyvateľom zariadenia guľášovku. Už

od rána všade navôkol rozvoniavala vôňa cibuľového základu,

ktorý sa o tri hodinky zmenil na úžasnú pochúťku. Medzitým,

čo guľáš dostával pravú podobu si všetci vypĺňali voľný čas

naplánovanými športovými aktivitami vo Fit parku a na

ihrisku, kde si mohli priebežne doplniť energiu opečenou

slaninkou s cibuľkou a chlebíkom a obľúbeným nealko pivom.

Po vyčerpávajúcom športovaní si napokon všetci výborne

pochutnali na guľášiku, ktorý sa naozaj vydaril.



Po turistických chodníčkoch – túra 

k sedačkovej lanovke u Lalíka

Nádherné letné počasie doslova láka na vychádzku do

prírody. Obec Oščadnica je popretkávaná rôznymi

turistickými chodníčkami, či už pre začiatočníkov alebo

pokročilých turistov. Naši turisti sa tentokrát vybrali na výlet

do Lalíka, ktorý je časovo nenáročný, ľahko zvládnuteľný a

veľmi obľúbený.



Športové  hry  

Na konci augusta sme naplánovali pre obyvateľov Slniečka

Športový deň. Počasie nám vyšlo v ústrety a tak sme hneď

po raňajkách a krátkej rozcvičke začali zdolávať

zaujímavé disciplíny. Tentokrát sme športové disciplíny

poňali trošku netradične, čo sa nám veľmi osvedčilo.

Hádzanie lopty do otvorov z plátna v tvare kvetov a

striekanie vodou na cieľ natoľko zaujalo športovcov, že

ostatné tradičné disciplíny nemali v tento deň šancu.

Tešíme sa, že športové hry mali veľký úspech a už teraz

rozmýšľame, aké disciplíny doplníme nabudúce.


